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j Lapuik a bel- és külföld minden nagyobb városában képviselve van.

A polgármesterek mozgalmához.
Az ország figyelme irányult ti pol

gármestereknek azon mozgalma felé, mely 
a városok javának munkálását célozza. 
A polgármesterek ugyanis belátták, hogy 
szövetkezniük kell, ha az egyes általuk 
képviselt városok érdekében hathatós mun
kásságot akarnak kifejteni. Várhidy Lajos 
Zalaegerszeg tevékeny polgármestere és 
Lovas Zsigmondi nagyváradi mérnök kez
deményezése folytán, miként már jeleztük, 
a polgármesterek kongresszusra gyűltek 
össze.

A polgármesterek első lépése, a mun
kásság kitűzött iránya, a városoknak sok
irányú fejlődését jelenti. Erre szükség is 
volt. Hiszen a polgármesterek tudják leg
jobban, hogy az egyes városok helyzete 
tarthatatlan. <>k érzik leginkább, hogy a 
községi törvény alapján a népesebb ren
dezett tanácsú városokat kormányozni nem 
lehet. Ép ezért nagy érdeklődés előzte 
meg a kongresszust és nagy érdeklődés 
követi a polgármesterek ily irányú min
den lépését.

Emez érdeklődés érthető. A rende
zett tanácsú városok ugyanis elszigetel
ten éltek egymástól. Mindegyik város csi
nálta a magá dolgát ugv, amiként tudta. 
Nem volt összekötő kapocs, mely a ren
dezett tanácsú városokat szorosabban fűzte

volna össze. Ahány város, annyiféle sza
bályrendelet alapján kormányozták. Tudta, 

' érezte a legtöbb város, hogy a községi 
törvény immár nem alkalmas arra, hogy 
szellemében népes, fejlődő városok ügyeit 
vezessék. A legtöbb város nyűgnek tar
totta a törvényhatóságnak gyámkodását. 
Ilyen körülmények között maguk a pol
gármesterek, de a városok is szívesen 
vették ama figyelmeztetést, hogy a váro
soknak szövetkezniük, a polgármesterek
nek egységes, de mindig a városok javát 
célzó tevékenységet kell kifejteniük.

A polgármesterek azon küldöttsége 
előtt, melyet a mi polgármesterünk veze
tett a kormányelnök elé, T i s z a  I s t v á n  
gróf ministerelnök kijelentette, hogy a vá
rosokra vonatkozó törvényjavaslatot a szün
idő alatt elkészíti. Eme kijelentésből ön
ként következik, hogy nemcsak a polgár
mesterek érzik, hogy a népes rendezett 
tanácsú városokat, a legapróbb falukkal 
együttesen, egy törvény alapján, vezetni 
nem lehet, de ugyanezt helátta a kor
mányelnök és bizonnyára. be fogja látni a 
törvényhozás is. Maga eme kijelentés, a 
kilátásba helyezett, törvényjavaslat már 
olyan eredménye a polgármesterek mű
ködésének. hogy a rendezett tanácsú vá
rosok közönségei elismeréssel, sőt hálával 
lehetnek ilyen tevékenység iránt,

De ez még a kezdet. A városok szö

vetségéből kifolyólag, a polgármesterek, a 
székesfővárosban, egy állandó otthont, 
egy központi vezetőséget terveznek. Eme 
közös helyiségben lesznek összegyűjtve 
mindazon eszközök és adatok, melyek 
alapját képezik a városok fejlődésének. 
Ha például Nyíregyháza város egy jég
gyárat akar felállítani, azon város tervét, 
költségvetését megtalálhatja a központban, 
mely hasonló egészségügyi berendezést 
már létesített. Nem kell tehát kutatni, kí
sérletezni, költekezni, csak a másik város 
adatait kell a mi viszonyainkhoz képest 
átdolgozni. Sok. igen sok olyan körül
ményt tudnánk még felsorolni, melyek 
mind amellett szólallak, hogy a városok 
szövetsége, igazi áldás lesz a városokra 
és jelentékenyen fogja megkönnyíteni az 
egyes városok kormányzását.

Ha most elgondoljuk, hogy a legtöbb 
rendezett tanácsú város egyúttal megyei 
székhely is, akkor világos dolog, hogy a 
rendezett tanácsú városok fejlődése, kihat 
az egyes megyék községeire is.

A városok szövetkezete magukra a pol
gármesterekre is igazi jótétemény lesz. 
Mi a jó polgármestert olyannak képzeljük, 
sőt itthonról olyannak is tudjuk, aki a 
városok és a városokat képező polgárság 
javának munkálását szivén viseli. Ha most 
összejönnek a polgármesterek, eszmét cse
rélnek, a városok ügye-baját megvizsgál-

T A R C A .

rBúcsucfaf.
Isten veled! El kell válnunk édesem,
Ha mindjárt most meg is szakad a szivem ; 
De hú maradok én hozzád a Indáiig,
Ha testemből, ha lelkemből por válik!

Más ajkát ajkam csókolni nem fogja,
Csak a rózsát, mely akad az utamba'; 
Csak azt fogom majd álmodozva csókolni, 
Azt fogom majd ajakadnak gondolni!

Majd ha aztán te ajkad is kiszárad,
Menj kertedbe, mely telve van virággal; 
Az esthajnal biborpiros fémjénél,
Állj meg majd a piros rózsa tövénél. . . .

S ha lelked lelkem után sóvárog:
Piros rózsa egyik szálát megcsókold.
Én azt ott a távolban is megérzem, 
Ajakadat csókoltam meg: úgy vélem!

Partos Jenő.
*

í'gyes ember.
— Főnök ur, fizetésemnek javítását ké

rem 
— Ugyan mit gondol ? Epén afelett gon- 

; dolkodtam, hogy a személyzetből elbocsátok, 
j mert nem bírja az üzlet a tömórdok ki- 
| adást. . .

— Annak nem a személyzet az oka.
— De ón sem.
— Hát kicsoda ?
— A nagy, a fogyasztó közönség, mely

folyton a honi ipar pártolását hangoztatja, 
de azóU külföldi árut vásárol. Lássa üzletem 
a legfényesebb, áruim a legjobbak. Mindez 
nem ér semmit, mert a hibám, hogy honi, 
de kitűnő árut hozok forgalomba. Nálunk 
nem kell a jó, nem koll a saját gyártmány. 
Felfordult világot értünk. A honi kereskedők, 
gyárosok a tönk szélére jutottak, mert az jó 
és kedves, a mi külföldről származik. Mi nyö
günk a teher elviselhetetlensóge alatt, a ve
vők, az ország szegény, de azért a külföldi 
kell és milliókat küldözgetünk idegen orszá
gokba........

— Segítek én az üzlet forgalmán.
— Ha ón nem vagyok képes forgalmat 

teremteni, hogyan volna az segédomnok le
hetséges ?

— Ne tessék vele türődui.
— Merész kijelentés,
— Látszassák bármily merésznek kije

lentésem, ón azzal nem törődöm. Én már 
több üzletben voltam alkalmazva. Ismerem a 
közönség gyengéjét. Tapasztalat, jó fogás, 
első kelléke az ügyes üzletembernek.

— Hát mit cselekedjünk ?
— Kérek ötven üres dobozt a főváros

ból hozatni s a többi az ón dolgom.
— Mit gondol? Üzletem telve van áruk

kal megrakott dobozokkal s most még arra 
is költsék, hogy a fővárositól üres dobozo
kat hozassak, fizessek egy csomó szállítási 
költséget és aztán dobjam az egészet sze
métre.....

— Ismétlem, hogy ötlotem kitűnő, ha 
ez be nem vállik, akkor nincs más hátra, mint 
az üzletet becsukni.

— Jól van, nem bánom, elfogadom
ajánlatát, rendelje meg a dobozokat s én vi
selem a költséget. Mindegy már nokem előbb, 
vagy utóbb megbukni.....

Az elbeszéltek után 8 napra, megérkez
tek a dobozok. Amaz ügyes ember ment ér
tük a vasútra. Két teherhordó kocsit raktak 
meg a különböző színű, alakú és nagyságú 
dobozzal. Az ösztövér gebék alig cammogtak 
a könnyű dobozokkal.

F e k e te  és  sz ín e s  n ap ern yők b en , női, férfi ga llér  és  n y a k k en 
dőkben , k e sz ty ű k b e n  stb . ú jd on ságok  fo ly to n  k ap h atók  :
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ják, tapasztalatokat szereznek, a tehető
sebb városok boldogulásának teltételeit 
erő és keresetforrásul alkalmazhatják sa
ját városukban. Alig lehet elképzelni ama 
nagy előnyöket, melyek a polgármesterek 
megkezdett munkásságából származnak.

Midőn a polgármesterek eként fára
doznak a városok és a közönség javára, 
nem álltak elő a ministerelnök előtt fize
tősök javítása iránt való kérelemmel. Ezt 
helyesen is tették, ez nem is illet volna a 
polgármesterek küldöttségének méltóságá
hoz. sem ama közcélhoz, mely mellett az 
ő fizetésük emelésének kérdése apró 
ügygyé lesz. Ebből is az tűnik ki, hogy 
a polgármesterek önzetlenül cselokesznek.

Azonban nu feledjék a polgármeste
rek, hogy ha ők a városok javát mun
kálják. ha ök a városok háztartásán se
gítenek, ha a közönség számára jövedelmi 
forrásokról gondoskodnak; önként követ
kezik, hogy a városok is belássák, misze
rint a városi tisztviselők fizetését javítani 
kell. Belátják a városok, hogy azon pol
gármesterek önzetlen, nemes törekvését, 
mely a városok és a várost alkotó kö
zönség javát célozza, támogatni ök is kö
telesek.

Az egész mozgalom a 34000 lelket 
számláló városunkat már azért is közel
ről érdekli, mert a mi polgármesterünk 
egyik tevékeny részese azon törekvésnek, 
melynek kiválóan fontos voltát a közeli jövő 
fogja beigazolni.

A nyíregyházi leányinternátus.
A felső szabolcsi ev. ref. leányinter

nátus igazgató tanácsának múlt ülésén felvett 
jegyzőkönyv kétségtelen bizonyitéka annak,

A sétáló urak, urbölgyek megbámulták 
a különös szállítmányt és többen érdeklődtek 
annak mi léte iránt.

A bőbeszédű segéd hangosan magya
rázta, hogy főnöke Párisból, Londonból, 
New-Yorkból rendelt tömérdek, legújabb di
vata, csinos kivitelű és feltűnően olcsó kez- 
tyüket.

Az ámulat nagy volt, ily rengeteg sok 
keztyíi láttára. Az úrnők, urhölgyek és urak 
készültek az idegen gyártmányú keztyükböl 
vásárolni. Rögtön divatossá lett a most szál
lított keztyü,

Alig érkezett el másnap az úri osztály 
kimehetésének ideje, a közönség tódult az 
üzletbe. Egyik amarikai, a másik angol, a 
harmadik franciaországi keztyüt kórt. A fő
nök s a segédek nem győztek kiszolgálni. 
Nem alkudott senki, ömlött a pénz, fogyott 
az áru.

Többek között egy úri nő is lépett az 
üzletbe és philadelphiai keztyüt kórt. Azon
nal kiszolgálták. Nagyon megtetszett az ízlé
sesen kiállított, csinos keztyü.

— Lássa uram, szólt az úrnő, a keres
kedők folyton panaszkadnak, hogy áruik 
nem kelnek. Igen, nem kelnek, de nem is 
kelhetnek, mert a hazai ipar még nem fejlett 
annyira, hogy a mai kényes igényeket ké
pes volna kielégíteni. A honi gyártmány 
magán hordja készítője együgyüségónek bé
lyegét. Ez a keztyü valóságos remek munka. 
Mért nem tudnak maguk ilyet előállítani. 
Csak Amerika képes ilyen ízléses, tartós 
munkát adni.....

Az áru fogyott, az üzlet mindig fénye
sebbé lett és a n. é. közönség agyon dicsérte 
az idegen névre keresztelt honi gyártmányt.

hogy megyénkben ezen egyedüli és a nő 
nevelés nagyfontossága miatt igazán nélkü
lözhetetlen intézmény", mily szépen küzdi le 
a kezdet nehézségeit s mily alapos kilátás
sal bir fejlődésére a jövőben. Az igazgató 
tanács egyhangú megnyilatkozása folytán az 
eddig ideiglenesen alkalmazott Török Erzsé
bet igazgatónő állásában véglegesittotett. 
Ezen megnyilvánult osztatlan bizalomra az 
igazgatónő igazán rászolgált. Előterjesztett 
évi jelentés teljes megelégedésre és örven
detes tudomásul szolgált ; minthogy az, mig 
egyrészről hü képét nyújtotta az intézetben 
lakozó kedvozőtt állapotnak addig másrész
ről teljes garanciát is ad arra; hogy az 
internátus intózösóge, illetve az igazgatónő 
feladatuknak, »' nőnevelésnek nagyfontos
ságát helyes irányban ismerték fel; hogy 
az internátusba elhelyezett leány" gyermekek 
— az édes anyáknak a mostani modern 
korban oly sokszor nem oktalan aggodalom
ból féltett kincsei — a helyes nevelés tekin
tetében avatott kezekre vannak és lesznek 
bízva.

E kilátásunkat csak megerősíti az az 
igazán üdvös intézkedés, hogy" az interná- 
tusi leány nevelés helyes eszközlésének 
ollenőrizósóre megyénk legszámottevőbb úr
nőiből felügyelőd és inditványozási hatás 
körrel női felügy'olö bizottság alakíttatott. E 
bizottság tagjaiul megválasztattak Andrásy 
Kálmánná, Bartók Jenönó, Bodó Pálnó, Báró 
Feilitzsch Bertholdnó, Fejér Barnánó, Gaál 
Elekné, Gencsy Albertnó, Gencsy Béláné, 
Görömbey Petemé, özv. Ilogodiis Edénó, 
özv. Hegyi Mihálynó, Jármy Mártonná, Jóba 
Elekné, Juhász Etelóné, Kocogh Józsefnó, 
Korniss Gózánó. Kun Bertalanná, László 
Gyulánó, Lukács Ödönné, Mogyery" Gózánó, 
Mezőssy Béláné, Nagy" Lajosnó, Nozdroviczky 
Jenőnó. Ozsváth Pálnó, Póchy Pálné, Báró 
Podraaniozky Gózánó, Pongrácz Aladárné, 
Porzsolt Ádámnó, Soinogyú Józsefné, idősb. 
Szalánczy Ferencznó, Szesztay" Zoltánná, 
Szikszay Andrásné, Szuny"oghy Miklósné, 
Tomory" Andrásné, Tóth Gábornó, Tóth 
Pálné, Török Gyulánó, Ujfalussy" Béláné, , 
Újhelyi Tamásné, Voress Jánosnó és Zoltán 
Imrónó úrnők, kik bizonyára mindannyian 
meleg érdeklődésükkel és ügyszeretetükkel 
támogatni fogják az arra igazán érdemes 
intézményt.

A teremtő hatalom a nőt választotta 
ki annak, a ki a legnagyobb, legmagaszto- 
sabb hivatást toljesiti, a ki szivében lakozó 
nemesebb érzelmeivel, tápláló melegével 
környezetét is mognemositi és majdan tiszta 
erkölcsű nemzedéket és társadalmat teremt
het. Nagyon helyesen fejezi be évi jelenté
sét a mélyen tisztelt igazgatónő, mikor azt 
mondja az intézeti élőt hatása teljes valósá
gában a leány gyermekek szive-lelko mé
lyében rejlik s hiszem, ki is fogják azt mu
tatni — ha itt kisebb mértékben is, — majd 
az élet alkalmatosságaiban.

k . n .

Lakatot a szájakra.
Ha végigjárjuk az ország városait és 

faluit, sehol sem hallunk olyran gyalázatos 
beszédeket és káromkodásokat, mint a mi 
nyílt utcáinkon.

Amerre lépünk, mindenütt a lélek dur
vaságával találkozunk.

Arcpiritó megjegyzések, szemérmetlen 
és fajtalan beszédek, az Isten és minden égi 
szentek káromlása, gyalázása, ronda átkozó- 
dások, illetlen magaviselet, napirenden van
nak nálunk, és nincs, aki lakatot verne a 
tisztességről megfeledkezett emberek és asz- 
szonyok szájára.

A felnőttek példáját utánozzák a gyer
mekek. A jeles mestereknek gomba módra 
szaporodik a tanítványuk. Fejletlen, rongyos

ruházatú, otthonról elcsapott, vagy szélnek 
eresztett gyermekek, a börtön felé haladó 
romlott csemeték oly" botrányos viselkedést 
tanúsítanak, hogy" maholnap elriasztanak min
den tisztességes embert az aszfalton való só- 
tálástól.

És ez a káromkodás és gyalázatos be
széd nemcsak a részeg emberek szájából 
ömlik, hanem megrögzött szokásává vált 
még azoknak is, akik józanul haladnak az 
utcákon. Az utcákon sétáló tisztességes uri- 
és polgárnők, és jobb érzésű asszonyok 
és leányok undorodva fordulnak el ezektől 
az alakoktól, a kiknek mosdatlan beszéde 
lelkűk teljes eldurvulásának szomorú bizo
nyítékai.

Erős kezekkel szükséges immár megfé
kezni ezeket a durva lelkű, neveletlen ká
romkodó és gyalázatos beszédeket folyható 
egyéneket — Lakatot kell verni mocskos 
szájukra. A szigorú büntetés majd csak le
szoktatja őket a duhajkodásról. Es hogy" ez 
valóban igy van, ki-ki tapasztalhatja minden 
nap, de különösen az esti órákban, a mikor 
egy kis ital is siet megnyitni a kloákák 
áradását. Ilyenkor nem tanácsos jobb érzetü- 
eknek az aszfalton járkálni, mert néhány" lé
pés után erkölcsi undor fogja el az emberek 
iránt.

A főkapitány sokat tehetno a gvaláza- 
tos szokás ellensúlyozására és megfékezésé
re. Szabjon a megbotránkoztatókra példás 
büntetést. Talán ez is használni fog addig, 
mig valami más utón javítunk ez undorító 
helyzeten.

Természetesen, mélyen van a baj gyö
kere...... Egyház és iskola fogjon kezet a
baj kiirtására. Neveljen a tanításának hatal
mával tisztes, erkölcsös beszédű embereket 
és kezet fogva a hatósággal, tűzzel, vassal 
égesse le a szenynyet: a magukról és tisz
tességről megfeledkezett egyénekről.

Lakatot a szájakra !

H ÍR E K .
Képviseleti gyűlés volt tegnap délután, 

amidőn a Tuláts László adótiszt lemondását 
tudomásul vették s nehány ügyöt elintéztek.

Szabó Lajos meghalt! A baráti kéz, mely- 
!yel e sorokat irom, megremeg valami mélyr- 
sóges fájdalomtól.

Magam előtt látom izmos szikár alakját, 
sápadt arcát, ezt a nem szép de érdekes ar
cot, magas homlokát, a melyen sokszor va
lami titkos ború suhant át.

A kik nem ismerték, dehogy is hitték 
volna, hogy" ez a kissé rideg külsejű ember 
mily"en< intenzív lelki életet élt. Csupa szív  
volt. És szeretni tudott mint egy középkori 
troubadour. A szivének lett áldozata szegény" 
Lajos!

Szivének minden kincsét rápazarolta arra 
akit szeretett, nótába foglalta, virágokba le
helte mélységes nagy" szerelmét és az a né
hány szál fehér szegfű, a melyet az utolsó 
reggelen vallomásként a leánynak vitt, az 
tudná csak elmondani, elzokogni, hogy de 
nagy" baj is a szerelem !

Beteges vágya volt, hogy" felülemelked
jék a hétköznapi felett. Hihetetlen energia la
kot benne, tudomány szomja nem hagyta 
nyugton.

Jelleméhez árny nem fért. Barátai ügyes- 
bajos dolgukat csak hozzá vitték, tudták, 
hogy becsülettel el lesz intézve, amit reá bíztak

A Nyíregyházi sajtó elveszíti benne 
tehetséges mesemondóját „Páfrány"“-t ismerte 
és szerette mindenki.

Isten rendelto, hogy igy történjék!
Mindenki, a kinek szivében van egy" 

kis jó érzés, az megkönnyezi Szabó Lajos 
halálát.

Hadd álljon itt az a szivéből fakadt

Legújabb napernyők nagy választékban 
kaphatok 

Kohn Xgnácz
női, férfi-divatáru üzletében, városház palota.
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kis nóta, a melynek a muzsikáját is ö sze
rezte.

Beteg vagyok tavasz óta 
Nagyon beteg
Az a bajom hogy egy kis lányt 
Úgy szeretek,
Fáj a szivem fog is fájni 
Mig engem, egy barna kis lány 
Meg íog szánni!

Partos Jenő államvasuti hivatalnok, la
punk munkatársa, szolgálati érdekből Krmi- 
hályfalva állomására helyeztetvén át, ez utón 
mond „Isten hozzád"-ot barátainak, jóakaró
inak és kedves ismerőseinek.

Kórházi orvosok mozgalma. A megyei és 
városi kórházak orvosai országos kongresszust 
tartottak Budapesten, amidőn elhatározták, 
hogy kívánságaikat memorandumba foglalva 
terjesztik a kormány elé. Ezen memorandu
mot egy küldöttség adta át Tisza István 
gróf ministerelnök, mint belügyministerhez. 
E küldöttségben részt vett dr. Kállay Rudolf 
az itteni közkórház igazgatóföorvosa is.

Letört virág. Kertész Janka meghalt. A 
váratlan csapás, a mérhotlen veszteségtől le
sújtott család a következő gyászjelentést adta 
k i: Kertész István és neje Kertész Istvánná 
szül. Várady Katinka fájdalomtól megtört 
szívvel jelentik felejthetetlen drága leányuk
nak Kertész Jankának, Nyíregyházán, 1904. 
évi május 2Gán életének 19-ik évében hir
telen elhunytét. A megboldogult drága halott
nak hült telemei f. hó 27-én d. u. (5 órakor 
fognak az Erköz 8 sz. háztól a r. kath. egy
ház szertartása szerint a vasút melletti teme
tőbe örök nyugalomra kísértetni. Nyíregyháza 
1904. évi május hó 26-án. Áldás és békesség 
drága hamvaira! Kertész István, Kertész Ist
vánná szülök. Iíltscher Simonnó: Kertész 
Margit, özv. Fauer Vilmosnó : Kertész Irma, 
Kertész Béla, Früstök Gyulánó: Kertész Ilona, 
Kertész Bella, Kertész Katinka mint testvérei. 
Eltscher Simon és Friistök Gyula sógorai. 
Pauer Pista m. unoka öcscso. Vagner La- 
josné és Boldizsár Imrénó nagynénjoi. Kertész 
Géza és Várady István mint nagybátyjai.

Halálos esés. A Kassán, f. hó 23-án 
tartott lóverseny alkalmával óriási szeren
csétlenség történt, amelynek Folborth József 
helyben állomásozó főhadnagy, a holybeli 
tisztilovas iskolának a vezetője eset áldozatául. 
A földmivelésügyi ministerium dijáért ren
dezett versenyben Folbert, Nagy' Ákos itteni 
honvéd huszár százados Zobnatica nevű lo
ván indult el, amely 3 akadályon szerencsé
sen át is ment, a negyediknél azonban oly 
szerencsétlenül esett el, nogy lovasa fejjel 
előre bukott. A borzasztó esés következtében 
a főhadnagynak feje betörött, nyakcsigolyája 
eltört s a ló még tovább rohanva mellbe is 
rúgta, minek következtében mellcsontjai is 
összetörtek. A szerencsétlen ember azonnal 
meghalt. Az eset annyira feligazta a közön
séget és oly óriási részvétet keltett, hogy 
nagy része a további futamokat be sem várva, 
gyalog indult haza, dacára annak, hogy a 
belépti-dijban az ingyenes vasúti vissza uta
zás is benn foglaltatott. Abból is kitűnik, 
hogy minő hatással volt az esemény a kö
zönségre, hogy — amiként együk kassai elő
fizetőnk értesít bennünket — a következő 
futamoknál, 2000 korona körüli összeggel 
volt kisebb a totalisateur bevétele. Folborth 
kitűnő lovas volt s ez évben is több első 
dijat hozott haza. Megnyerő, előzékeny mo
doráért nem csak a katonák, hanem a nagy 
közönség is szerette a rokonszenves főhad
nagyot. A temetés csütörtökön nagy és álta
lános részvét mellett Kassán ment véghez, 
melyen Nyíregyházáról is számosán jolen- 
tek meg.

Győztes tornász. Bartkó Jenő újabb si
kereiről kapunk hirt, ugyanis Aradon pün
kösdkor volt az országos tornaünnep meg
tartva, amikor a szövetségi föversenyben

Bartkó nyerte az elsődijat. Bartkó a 200 mé
teres távolságot 25 egész és egytized másod
perc alatt futotta meg, a diszkoszdobásban 
31 m. 20 cm. távolságot ért el, és a magas
ugrásban 155 cm. magasságot ugrott át. 
Bartkó Jenő, mint a helybeli főgymnasium 
tanulója városunk nevével is több ízben aratott 
sikert, most pedig mint a „ Budapesti Egye
temi Athlotikai Club" tagja nyerte el az első 
dijat, Bartkónak ez idő szerint 30—35 érme 
van.

Tanítók gyűlése. A Szabolcs vármegyei 
Tanitó-Egyesület nyíregyházi járásköre, e hó 
24-én, Ujfehértón tartotta meg tavaszi rendes 
gyűlését. A gyűlés a tanítók és környék 
értelmiségének, előkelőségének ritkán tapasz
talható nagy érdeklődése mellett ment végbe. 
Nyíregyházáról a tanítókhoz csatlakoztak dr. 
Vilt György tanfelügyelő. Bogár Lajos városi 
főjegyző, Csengery Gyula birtokos és mások. 
Az érkezett vendégeket Balogh Lajos, ujfe
hértói főjegyző lelkes szavakkal fogadta. A 
gyűlés élénkségét, érdekességét nagyban 
emelte, hogy a tárgysorozat egyik pontjá
hoz a tanítókon kívül dr. Mezössy Béla, Bo
gár Lajos dr. Vilt György is hozzászóltak. 
Majd az állomásról kocsikon beszállított,
gazdag villásreggolivel 

után
ellátott 
gyűltek össze. Ujfe

vendégek a
gyűlés után közobédro 
hértó közönsége ugyanis vendégeiül tokin- 
tetto a gyűlésen megjelenteket és a legszí
vesebb vendégszeretettel, nagy előzékeny
séggel látta ol. Ebéd alatt a toasztokat 
Orsóvszky' Gyula tanító-egyesületi elnök 
kezdte meg éltetvo Uj fehértó föbiráj át. Dr. 
Mezössy Béla orsz. gyűlési képviselő a ma
gyar tanítókat, Kubacska István járásköri 
elnök és dr. Kelemen Mezössy Bélát, Faze
kas János, Kálmán Dezső ref. lelkészt, Stoffan 
Lajos, Balogh Lajos főjegyzőt, Kálmán Dezső 
Bogár Lajost, Bogár Lajos a felszolgáló höl
gyeket, Katz bankigazgató Kubacska Istvánt 
éltette. Este minden izében kitünően si
került műkedvelői előadás erre reggelig 
tartott táncmulatság következett. A vendé
gek kedves emlékekkel és azon jóleső tu
dattal oszoltak szót, hogy Ujfehértó közön
sége a legszívesebb, magyar vendégszeretet
tel fogadta és látta ol nagyrabecsült ven
dégeit.

Felakasztotta magát. Tomasóvszki Gyula, 
holybeli mészáros, régebb idő óta beteges
kedett. A vigkedélyü embert nagyon elkese
rítette betegségeinek gyógyithatatlansága s 
ennek következtében felakasztotta magát. 
Miro tettét észrevették, már halott volt. A 
Tomasovszki Gyű! öngyilkossága nemcsak 
neje és gyermekeinek, hanem nagyszámú 
rokonsága és barátainak okozott szomorú- 
ságot.

Uj postahivatal. A nagyváradi posta és 
távirdai igazgatóság a következő hirdetményt 
bocsátotta ki: 7777/1904. szám. A szabolcs- 
vármogyei Gégóny községben Gógóny 
(Szabolcsvm.) elnevezéssel 1904. évi junius 
hó 1-én a postaügynökségekre meghatározott 
teljes működési körrel postaügynökség lép 
életbe. A postaiigynöksóg postai összekötte
tését, a Dombrád és Domecser közt mindkét 
irányban közlekedő egy fogatú kocsiküldönc- 
postajárat utján a domecsori posta és távirda 
hivatal fogja kapni. A postaügynökség kéz
besítési korülotóbo Gógóny községet, Batta, 
Mezössy, Mezössy kis, Fekete 1., Fokate II., 
Kaszaritka, Községi, Mitruska, Szilágyi, Töl
gyes és Vay gróf fele tanyakat osztom be. 
Ezen helyek utolsó postája Demecser. A 
postaügynökség ellenőrző postahivatala De
mecser; Schöplin, kir. tanácsos, pt. igazgató,

A finn Írók és Jókai. Erkki János a finnek 
legnagyobb elő költője a következő levelet 
irta Popini Albert dr.-nak, a helybeli főgymn. 
tanárának és a finn irodalom buzgó magyar 
ismertetőjének ; „A lapok hírül hozzák, hogy 
Magyarország nagy írója, a nálunk is széles

körben olvasott és bámult Jókai Mór pihenőre 
tért roppant munkássága után. Hanem örökké 
ól és örök emlékezetben marad Jókai dicső 
müvei réven nemcsak önöknél, hanem nálunk, 
a testvér-nemzetnél is, itt Finn országban. 
Az ön utján, kedves barátom, küldöm nem
zetem Íróinak legmélyebb tiszteletünket és 
hódolatunkat Jókai emlékének.

A tiszapolgáriak ünnepe. Magasztos ünnep
ségek színhelye volt a pünkösdi ünnepek 
alatt Tiszapolgár községe, mikor is a függet
lenségi pártkör mostan épült remek házának 
felszentelésére a kerület országos képviselője 
Dr. Pap Zoltán, Kubik Béla, Kálosy József. 
Lengyel Zoltán és Benedek János ország
gyűlési képviselők kíséretében lejöttek Bu
dapestről. A kerület népszerű képviselőjét, 
kit ez útra bájos neje is olkisért, társaival 
együtt imposans módon fogadták. 200 főnyi 
lovasbandérium, a fogatok végtelen sora 
kisérte a vendégeket a község határából a 
tiszteletükre épített diadalkapun át a körhá
zába, hol a felszentelés ceremóniája a szokott 
formák közt végbement. A vendégek tiszte
letére adott közebéden alkalmunk volt a 
tiszapolgáriaknak a közelmúlt politikai har
cokban elhiresült „tüzes nyelvek" remek 
szónoklataiban gyönyörködni. A polgáriak 
közt Dr. Dékány, Portel és Pallagi mondtak 
okos; tartalmas és hatásos beszédeket. Este 
tánc volt. Az iliustris vendégek másnap 
utaztak el, s bizonyára azt a kellemes im- 
pressiót vihették magukkal, hogy Polgáron 
a függetlenségi eszme szépen terjed.

Kirándulás. Dokupil Gyula a helybeli 
villamos társaság műszerésze, lapunk munka
társa, a pünkösdi ünnepek alatt automobilján 
Kassára rándult ki, mely utat — daczára az 
utaknak nem egyenes irányba való veze
tésére — 5 óra alatt tette meg. A megtett 
utat 120—150 kilométerre lehet tenni. A közbe 
jött eső miatt vonaton jött haza.

Fagy. A múlt szombatra átmenő éjjel 
olyan dór volt, hogy a hajtásokban levő 
szőlőt és más veteményt erősen megrongálta. 
A szombati fagy után, félve néztek gaz
dáink Orbánnap elé. Kellemetlen, hideg, sze
les idő volt a nevezett napon, de hála a 
gondviselésnek nagyobb baj nélkül múlott 
el. A hosszas szárazság úgy is sok kárt oko
zott, hapedig még erősebb fagy lett volna, 
akkor gazdáink tömérdek kárt szenvedtek 
volna,

Necroióg. Vettük a következő gyászje
lentést ; Somogyi Gyula és hitvestársa sz. 
Nosweibik Magdolna, leányaik : Aranka fér
jével Soltész Gyulával és fiókkal Kornéllal, 
Lenko férjével Dr. Vietórisz Józseffel és 
gyermekeikkel : Arankával, Gyulával, Józsi
val, Juliskával, Lenkével, Kornélia férjével 
Kovách Győzővel és gyermekeikkel: László
val, Győzővel; Kovács Erzsébet férjével 
Kovách Gerővel, gyermekeikkel, unokáikkal 
együtt, Kovács Teréz, Kovács Izabella szá
mos jó rokonuk és barátjok nevében is a 
szeretet gyászoló fájdalmával jelentik hogy 
a legjobb testvér, sógornő, nagynénje és 
rokon Somogyi Paulina, a f. hó 26-án reggeli 
6 órakor két heti súlyos betegség után 
hajadon óletónok 62-ik évében elhunyt. A 
megboldogultnak hült teteme a f. hó 28-án 
délutáni 3 órakor a halottas háznál (Szarvas 
utca 6 sz.) az ág. hitv. ev. egyház gyász- 
szertartása szorint megtartandó végtisztessóg 
után a vasút melletti sirkertben fog örök 
nyugalomra elhelyeztetni. Nyíregyháza, 1904. 
évi májns hó 26-án, Áldás legyen hamvain 
és emlékezetén!

Leégett tanya. Csütörtökön, a Blau Pál 
sényöi birtokos tulajdonát képező úgyneve
zett „Szerelmes" tanya kigyuladt és teljesen 
leégett. A tanyán nehány épület volt, me
lyek közül egy sem maradt meg, sőt a kö
zeli ólőfák is mind leégtok. A tanya úgy 
Sényötöl, mint Túrától távol esik, igy a ne-

A legkiválóbb tanárok és or
vosoktól, mint hathatós szer

tü d ő b eteg ség ek n é l, lé g z ő sze r v e k  h u ru tos  
b a ja in á l idü lt b ron ch itis , szam árh u ru t láb-

1 h a d O Z Ó k n á l  i n f l u e n z a  U t á n  ajánltatik, Emeli az étvágyat és a testsúlyt, eltávolítja a
G \  , , . . . . . .  xi5eli iMiuliist -  Kellemes szaga és jó ize miatt a gyermekek is szeretik. A gyógy-

V. Hoffmtiim-La Roclic & Co vegyészeti gyár Basel (Svijcz.)
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vezett községek lakosai részt nem vehettek 
az oltásban. A tűz még eddig meg nem álla
pított okból keletkezett.

Halálozás. Mély megdöbbenést, őszinte 
és általános részvétet keltett ama gyászhir, | 
ho^v Nádosy Dezső meghalt. A család a i 
következő gyászjelentést adta ki : Özv. Ná
dosy Dezsöné, szül. Buday Lili, gyermekei: 
Liliké, Sándor és Edit, valamint a testvérek, 
sógorok, sógornők s a nagyszámú rokonság 
nevében fájdalomtól megtört szívvel szomo
rúan tudatja, hogy szeretett férje: Nádosy 
Dezső, a Szabolcsi Hitelbank pénztárosa éle
tének 48 ik, boldog házasságának 5-ik évé
ben, rövid szenvedés után 1904. évi május 
hó 23 án délután elhunyt. A drága halott 
hült tetemeit folyó hó 25 én délután kísérjük 
az ág. h. ev. vallás szertartásával a pazonyi 
utcai sirkertben levő családi sírboltba. Szore- 
tet volt egész élete s az örökké emlékező 
szeretet őrködik kedves emléke fölött. Nyír
egyháza, 1904-ik évi május hó 24-ik napján. 
Az' elhunytnak: testvérei: Nádosy Emil, 
Máthó György né Nádosy Szeréna, dr. Szopkó 
Dezsöné Nádosy Erzsébet, sógorai: Márkus 
Károly, dr, Ilubay Pál, Máthó György, dr. 
Szopkó Dezső, Buday Zoltán, sógornői: Ná
dosy Emilné, Algay Laura, Buday Barnáné 
Buday Marcsa, Buday Írón, Buday Ilona, 
Buday Klára, Buday Évike.

A „Szabolcsi hitelbank pedig a követi 
kezö gyászjelentést adta k i: A Szabolcs 
Hitelbank Igazgatósága fájdalommal tudatja 
szeretett számos óvon keresztül pontos és 
lelkiismeretes pénztárnokának Nádosy Dezső 
urnák e hó 23-án délután életének 43 ik 
évében bekövetkezett gyászos elhunytét. 
Nyíregyháza 1904. évi május hó 24-ón. 
Á l d á s  e m l é k e z e t é r e .

A vármegyei tisztviselők és a községi 
jegyzők fizetés javitása valóra vált. amennyi
ben a Belügyi Közlöny ma reggel érkezett 
rendkívüli száma szerint a törvény életbe 
léptettetek.

Tűzoltók gyűlése. A helybeli öukéntes 
tűzoltó egyesület jövő hó 5-én lapunk hirde
tési rovatában olvasható tárgysorozattal évi 
rendes közgyűlést tart.

Lóverseny. A helyben, jövő hó 5-én 
tartandó lóversenyen valamint ezt követő 
luxus lóvásár iránt már is általános érdeklő 
dés mutatkozik. Tegnap estig be volt jelentvo 
három 5-ös fogat, tizenhárom 4-es fogat, 
harminczkót 2-ös fogat, továbbá 27 hátasló, 
33 anyakanca, 16 nyers csikó és 10 vegyes. 
Jövő hó 5-én lesznek a hátaslovak bemutatva,
11 órakor pedig kocsikorzó lesz tartva. 
Ugyanaznap délután 3 órakor a lovassági 
gyakorlótéren a lóverseny fog megtartatni.
A luxus lóvásár és az ezt megelőző osztá
lyozás a nagy vásártéren lesz megtartva.

Tüzek városunkban. Ma egy hete este 
Sáfár Lázár órás üzlete meggyűlt, vasárnap 
reggel pedig Magyar Andrásnénál a szoba 
berendezés gyűlt ki, de tűzoltóink mind két 
tüzet elfojtották mielőtt elharapózhatott volna.

Színházi hírek. Vasárnap két előadás 
lesz színházunkban, délután Herceg Ferencz 
történeti szinmüve az „ Ocskay brigadéros“ ke
rül színre félhelyárakkal. A színmű főbb sze
repeit P. Menszáros Margit, Jeszenszkyné 
Irén, Püspöky Rózsi, Palágyi Lajos, Csiky 
László, Pataky Béla, Csortos Gyula, lványi 
Antal, Szilágyi Aladár, Krémer Jenő, Faragó 
Ödön, Sebestyén Géza, és Virágháty Lajos 
játszák, — Este a Csepreghy Ferenc* kitűnő 
népszínműve a „ Sárga csikó* kerül színre.
A népszínmű főbb szerepeit Sugár Aranka, 
Ebergónyiné Amália, Mezey Andor, Csiky 
László, Krémer Jenő, Szilágyi Aladár, Karacs 
Imre, Nagy János, lványi Antal és Csortos 
Gyula játszák.

Hétfőn lesz a premierje Dreyer Miksa 
szenzációs színmüvének, a „Segéd tanár*-nak.
A színmüvet először Budapesten a berlini 
színészek adták elő nagy sikerrel és Latzkó 
Andor fordításával sok előadást ért zsúfolt 
házak mellett, a budai színkörben. A színmű 
vezető szerepeit Palágyinó Menszáros Margit, 
Jeszenszkyné Írón, Palágyi Lajos, Faragó 
Ödön és Krémer Jenő játszák, kívülük részt 
vesz a darabban az egész drámai sze
mélyzet.

Kedden Strauss József szép zenójü ope
rettje a „Tavasz“ kerül színre, szerdán pedig 
az „Arany virág*.
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Csütörtökön két előadás lösz színha
zunkban, délután Lehár Ferencz „Drótos tót“ 
cimü operettje kerül színre. Este lesz a pre
mierje Mars és Dosvalliéres 3 felvonásos ki
tűnő bohózatának melynek cimo: „Dr. Ne- 
bánstvirág“. A bohózat először a vígszínház
ban került színre óriási sikerrel, s azóta az 
összos vidéki színpadokon állandóan műsoron 
van. A bohózat vezető szerepeit Ilahuel 
Aranka, Jeszenszkiné Írón, Krémemé Lili, 
Sebestyén Géza, Krémer Jenő, Faragó Ödön, 
és lványi Antal játszák, kivülök részt vesz a 
darabban az egész vígjátéki személyzet.

Pénteken lesz a reprize Abernyik Ká
roly 5 felvonásos történeti színmüvének 
melynek a cimo „Brankovics György.“ A színmű 
cim-szerepót Csiky László játsza.

Szombaton lesz a premierje Eysler Ödön 
3 felvonásos nagy operettjének a „ Vándor le- 
gény“-nek. Az operett főbb szerepeit Sugár 
Aranka, Krémemé Lili, Püspöky Rózsi, Ila- 
vasy Szidi, Mezey Andor, Karacs Imre, Szi
lágyi Aladár és lványi Antal játszák.

Vasárnap ismét két előadás tartatik, 
ugyanis délután a „Liliom Klári“ cimü nép
színmű kerül színre, este pedig Herceg Fe
renc legújabb színmüvének, a „Bizáncu-nak 
lesz a premierje. A színműben részt vesz az 
egész drámai személyzet.

Áldás. Oly hosszú szárazság után, hét
főn este megeredt a jótékony eső. A száraz
ság roppant kárt okozott a veteményekben 
és az eső valódi áldásnak mondható. Vannak 
helyek, ahol a szomjas föld teljesen meg
ázott de vannak határok, ahol az eső csak 
átfutott. i

Lichtman Vilmos gópraktáros lapunk mai 
számában közzé tett hirdetését a gazdakö- 
zönsóg figyelmébe ajánljuk. De a magunk 
részéről is ajánljuk o megbízható céget, mint 
előnyös bevásárlási forrást mezőgazdasági
gépek beszerzésénél.

Termény árak:
Búza..........................................7* 70 — S'OO
R ozs.......................  . . 5'60 — 6'0ü
Á rpa......................................... 5-30—5-40
Z a b ..........................................4-80-4-90
Tengeri.....................................4'80—4-90

S Z Í N H Á Z .
A múlt század első felében Magyaror

szágon már volt színészet, átjött Bach kor
szakon keresztül is, hogy hirdesse a tant, 
hogy tanítson megismerni mindnyájunkat az 
irodalom gyöngyeivel. A 60-as és 7U-es éve
ken keresztül e magasztos hivatását megőrizte 
és gyarapította — a közönséget pedig gaz 
dagitotta lelkiekben. A 80-as években meg
ingadozik. A pesti kiállításra érkezők ezrei 
nem művészi előadást kívánnak látni, izgal
masabb dolgok, trikók után vágynak, frivol 
vicceket kívánnak s a romlottság terjedni 
kezd, öldöklő fogával bele harap „tespis cor- 
dójába" s az tűri, hagyja magát régi szellomi 
magasságából lehuzatni, tudja mint vész ér
téke, de a csillogás elveszi szemefényét. Az 
igaziakban sülyed. Az értéktelenekben repül 
a magasba. Majd 96-os kiállítás végleg el
dönti sorsát. A szinmüirodalom borzasztó csa
pást köszönhet — nálunk — a két kiállítás
nak. Ez a haszna meg volt a nagy idegen 
forgalomnak. Felépítik a vígszínházát és bu
ján nőnek az államtitkárok, teknősbókák, csoda 
gyermekek. A Lipót város gazdag müveit 
közönsége már nem tud pirulni, mert minden
frivol dolgot meg szabad érteni............. de
ne prédikáljunk, csak tényeket konstatál
junk. A lipótvárosi ízlés elharapódzott, azóta 
a színház egy közönséges mulatóhely, ahol a 
közönség vágyát ki kell elégíteni, a közön
ség pedig fizet, mert kielégítik vágyát, ami
ben nincs sem tudvágy, sem tudományszomj. 
Már a „Folies“-ban, az „Oroszi* mulatóban 
majdnem olyan előadást tartanak, mint a 
színházakban s a színházak alig-alig külöm- 

i böznok az orfeumoktól. Lesz idő mikor a 
i kettő egybe olvad, hogy helyt adjon újra.... 

a színháznak. Csakhogy jóslátó szemeim ezt 
nem fogják meg látni soha!

A vidéki színpadok úsznak az árral, de 
i hála Istennek ! a jóizlós még nem engedi, 
1 hogy a hullámok összecsapjanak felettük,

még az igazgatók tartanak műsoron olyan 
darabokat is, mik megközelíthetővé teszik a 
színházat azok számára, akik Nyíregyházát 
kis városnak és a színház nézőterét szintén 
kicsinek tartják arra, hogy meglehessen nézni 
olyan dolgokat is, ahol a hálószoba kulcsa 
mindent feltár,

*
A monda ajkára vette Simonyi alakját, 

de nem tartotta meg sokáig. Mikor könyvbe 
került, ott maradt magára. Onnan tudjuk, 
hogy Öimonvi közvitózből lett óbester, olyan 
vitézül viselte magát francia földön. A homá- 

! lyosságott arra használja fel Szécsi, a Simo- 
| ngi óbester szerzője, hogy olyan dolgokban 
! szerepelteti, amik talán csak az ő tantáziájá- 
1 bán éltek. Ez lehet költemény, de nem szép, 
j hogy az alak benne Simonyi aztán meg 

frivol rettenetessen. Es befejezetlen A szerző 
j abban bízik, hogy a mondát nem ismerjük 
I és igy persze csalatkozik abban, ha azt 
! hiszi, hogy nem látunk merészséget abban, 
í hogy rejtvényt hagy számunkra megoldás 
| nélkül befejezett darabjában. A darab gazdag 
I színes jelenetekben, mik rokonszeuvesssó 
j teszik a darabot, bár sok helyt nagyon fran

cia izü. Simonyi óbester Palágyi volt, szor
galmas, tehetséges színész, ki ép úgy gon
dot fordít a leghatásosabb jeleneteire, mint 
a leglónyegtelenebbre, szintúgy Ilahnel 
Aranka is, kik Jeszenszkinével még ebben 
a darabban is tetszettek.

Szombaton a „Fecskék“ győzött meg 
arról, hogy Konti József lehet jó karmester, 
de nem jó zeneszerző, már kimerült az 
eddigi operettjeivel, mikből táplálkozik, mik
nek dallamai a fecskékben meg-megcsendül- 
nek. Egy két énekszámra egy egész ope
rettnek nem lehet támaszkodni. A darabban 
előforduló bolero inkább „mézes madzag11 
volt mint bolero.

Egészen más volt az Arany virág. Huszka 
még erejének teljeségében van. Fülbemászó 
szindus dallama — mi ugyan az első felvonásra 
nehézkedik, de végig zsong az egészen — az 
újabb operettek közt az első helyet biztosítja 
az aranyvirágnak. Az Aranyvirág Rózsa Lili 
volt gyönge, de majdnem mindig kellemes 
hangját játékával pótolta, látszott rajta, hogy 
akar játszani és a darab zenéje megsegítette 
benne. Mezey Andor (az állandó kis tekete 
bajuszkával) jó partneve volt Rózsának. A 
Krémer pár elegáns volt mindenképpen. 
Krémemé Lili bámulatos gyorsan emelkedett, 
két évvel ezelőtt alig volt szerepköre, ma 
pedig hangjával és játékával teljes bizton
sággal elvezet egy operetett, Krémer pedig 
ezúttal megmutatta, hogy nemcsak komikus, 
hanem finom, játékos is tud lenni, Faragó Po- 
tyoviev hemeg szerepében úgy pumpolt min
denkit, mint egy kitanult stirici, játéka foly
ton nevettetett.

Hétfőn Verő „Menyecskék*-je került 
színre. Az első „A biróné“ ismerős falusi his
tória. A második „Márika elmén.* A család 
átka az az ütés a mi miatt a fiú elbujdosik ; 
a húga Márika nagy beteg, megáhnodja, hogy 
bátyja visszajön ö pedig „elmén." Az elbúj- 
dosott csakugyan visszajön a 3 unoka közül 
ogygyel, mert az átok kettőt elvitt, kibékül 
apjával és megtörik az átok, de még „Mári- 
ka“, az utolsó áldozat „elmén" egy jobb ha
zába. Márikát Krémemé adta, apját Sebestyén, 
anyját Ebergónyiné, a fiút Palágyi akik há
rom egy felvonásos darab közül legalább 
ebből faragtak jót. A harmadik „A mennyor
szág" legfeljebb arra való hogy az ember 
nevessen.

Gorkijtól kedden adták az „Éjjeli me- 
nedókhely“-ot. Sötétebb a legsötétebb éjsza
kánál, sötótebb a valónál, sötétebb a logkö- 
dösebb Norvég pontoknál, hidegebb az észa
ki-sarknál, szánalmasabb a Üuida „Föld po- 
rából‘-ánál, undorítóbb, kínosabb mint a való 
filozófiája, mélyebb a középkori bölcsészek 
nézeteiknél. Igaza van, nagyban, kicsinyben, 
mindenben, csak túloz az emberek iránti kí
méletlenséggel. Játszik a gondolataival, ját
szik a szivekkel, játszik az emberekkel, kik 
undokabbak az állatnál, hogy a következő 
pillanatban arról győzzön meg, hogy az em
ber a legmagasabb fogalom. A munkát ma
gasra emeli, hogy annál mélyebbre vághassa 
le, mert a ló sokkal többet dolgozik s móg- 

; sem olyan nemes mint az emberek. Az Istent 
elfogadja, csak higyjiink benne, pedig a hit



tétlennel együtt csak egy kivállóbbórt va
gyunk. Az élet csak vergődés, rettegés, nyo
mor, szenvedés, szóval ott vagyunk, ahol 
Hobbes a szerződési állam elmélete előtt. — 
A játékosok közül S e b e s t y é n  Gézát emel
jük kitürelm etlen, kedvetlen, kissebb sze
repekben, de ahol munkát, szorgalmat kell 
kifejteni, ahol játszani kell, ahol át kell érezni 
amit mond: ambiciosus és nagy játékos. Az 
alkohol mérgezésben vergődő szinószt adta, 
folyton nagyobb és erővel szerepében s mi
kor deliriumában szavalni kezd, a legmaga- 
crasabbat éri el. Óriási tapsot kapott érte. —
\ nőknek kisebb szerepet adott Gorkij, mert 
szerinte a nőt kisebb szerep illeti az életben, 
a társadalomban, de Jeszenszkynó, P. Menszá- 
ros Margit, Hahnel Aranka, Havasi Szidi a 
darab iszonyuságához tökéletesen alkalmaz
kodtak. Palágyi előttünk lüzi babérkoszorú
ját, ezúttal is kidolgozta, átérezte szerepét. 
Csortos uj ember a színpadon, de már is jót 
iffér, van beune egyéniség erő, szerepében 
lfemónyen állta helyét. A zarándok szerep
osztása célt tévesztett Faragóban.

Csütörtökön Faragó, — Barna Casanova ! 
operettjét adták. A darab élénken emlékeztet 
Faustra és az Ember tragédiájára, (bár a 
téma más.) A zenéje gyönyörű. Mezey Casa
nova szerepében, mintha engedett volna hang
jának keménységéből, és játéka melegebb 
volt. Rózsa Liliről ugyanazt mondhatjuk, 
mint fentebb az Aranyvirág szerepében. Fa
ragó a „sátán" jó volt mint XIV. Lajos, de 
a többi szerep, nem az ő hangjához való- 
Az előadás öszjáték nagyon jó volt amiben 
a kar-nak is nagyrésze volt ezúttal kivé
telesen.

Tünde.

A színház jövőlieti műsora.
Vasárnap d. u. „ Ocskay brigadéros*, tör

téneti szinmü.
Vasárnap este „Sárga csilió*, népszínmű.
Hétfő először f Segédtanár*, szinmü.
Kedd másodszor „Tavass*, operett.
Szerda „Aranyvirág*, operett.
Csütörtök d. u. „D r ó to s tó toperett.
Csütörtök este először „Dolitor ncbáncs- 

virágé, bohózat.
Péntek „Brankovics György*, történeti

szinmü.
Szombat először „Vángorlegény*, operett. |
Vasárnap d. u. „Liliom Klári*, nép

színmű.
Vasárnap este először „Bizáncé*, szinmü. !

„ S Z A B O L C S "

Szabolcsvármegye vasúti hálózatának 
menetrendje.

(Érvényes 1904. május 1-től.)
I. Nyíregyházáról Debrecen jelé induló vonatok.

Nyíregyházáról indul: 6 ó 50 p, 10 ó 24 
P, 2 ó. 34 p, 6' ó 42 p. Császárszállás :* 6 ó 
58 Pi —i *3 ó 42 p, *6 ó 50 p. Ujfehértó: 7
ó 12, 10 ó 44 p, 2 ó 56 p, 7 ó 04 p. Deb
recenbe érkezik 8 ó 04 p, II ó 31 p, 3 ó 
48 p, 7 ó 50 2>.-kor. Budapestre érkezik 1 ó
50 p, 6 ó 40 p , 9 ó 55 p, 5 ó 45 p.-kor. Ezen
kívül julius hónapban még egy vonat indit- 
tatik, moly Nyíregyházáról 8 ó 52 p, Császár
szállásról *9'ó 09 p, Ujfehértóról 9 ó 35 p 
indul és Debrecenbe 11 ó 05 p. ér be.
II. Nyíregyházáról Szerencs felé induló vonatok.

Nyíregyházáról indul: 9 ó 31 p, 5 ó 32 
p, 9 ó 05 p .  Királytelek: 9 ó 45 p, 5 ó 45 p, 
9 ó 32 p. Görögszállás: 9 ó 55 p, 6 o 01 p, 
9 ó 30 p. Rakamaz: 10 ó 14 p, 6 ó 15, 9 ó 
55 p. Szerencsre 10 ó 52 p, 6 ó 51 p, 10 ó 
43 p.-kor. Budapestre pedig 7 ó, 6 ó 35 p és 
6 ó 35 perckor érkezik.
III. Nyíregyházáról Csap felé induló vonatok. 

Nyíregyházáról indul: 6 ó 55 p, 11 ó 53
p, 0 ó 48 p. Sóstó: 7 ó 07 p, 12 ó 04 p, 7 ó. 
Kemecse: 7 ó 27 p, 12 ó 20 p, 7 ó 18 p. 
Nyirbogdány: 7 ó 37 p, 12 ó 29 p, 7 ó 28 p. 
Demecser: 7 ó 53 p, 12 ó 40 p. 7 ó 47 p. 
Pátroha: 8 ó 07 p, 12 ó 52 p, 8 ó. Kisvárda: 
8 ó 31 p, 1 ó 10 p, 8 ó 21 p. Fényeslitke: 8 
ó 46 p, 1 ó 22 p, ó ó 35 p. Thuzsór: 9 ó 04 
p, 1 ó 30 p, 8 ó 54 p. Csapra érkezik 9 ó
30 p, 2 ó, 9 óra 21 perckor.

IV. N yircgyházáról Mátészalka félé induló 
vonatok.

Nyíregyházáról indul: 7 ó, G ó 54 p. 
Nagykálló: 7 ó 44 p, 7 ó 29 p. Kállósemjón:
8 ó 19 p, 8 ó 02 p. Máriapócs: 8 ó 43 p, 8
ó 22 p. Nyírbátor: 9 ó 30 p, 8 ó 53 p. Csá
szári: 9 ó 44 p, 9 ó 07 p. Hodász: 10 ó 01 p,
9 ó 20 p, Mátészalkára érkezik 10 ó 28 és 

j 9 ó 47 perckor.
V. Nyircgyházáról Tiszapolgár felé induló 

vonatok.
Nyíregyházáról indul: 7 ó 20 p, 9 ó

31 p, 5 ó 37 p. Királytolek: 7 ó 43 p, 9 ó
45 p, 5 ó 56 p. Görögszállás : 8 ó 11 p, 10 ó
05 p, 0 ó 26 p. Bashalom : 8 ó 23 p, 10 ó 13
p, 0 b 38 p. Tiszaeszlár: 8 ó 32 p, 10 ó 19
p, 0 ó 48 p. Kisfásföldház: 8 ó 43 p, 10 ó 27
p, 0 ó 59 p. Hajnalos: 8 ó 56 p, 10 ó 36 p,

5

7 óra 12 p. Tiszalök: 9 ó 15 p, érk. 10 ó 43 
p, (tov. nem megy,) 7 ó 30 p. Rázom : 9 ó 27 
p, 7 ó 46 p. Tiszadada: 9 ó 55 p, 8 ó 12 p. 
Tiszadob : 10 ó 10 p, 8 ó 25 p. Tikos: 10 ó 32 
p. 8 ó 47 p. Tiszapolgár : 10 ó 50 p, 9 ó 05 p m
VI. Debrecenből Nyíregyháza félé induló vonatok.

Debrecenből indul: 8 ó 13 p, 12 ó 19 p, 
4 ó 11 p, 6 ó 56 p.-kor, Ujfehértón van 9 ó
04 p, 1 ó 11 p, 5 ó 02 p, 7 ó 54 p. Császár- 
szálás :* 9 ó 15 p, *1 ó 22 p, *5 ó 13 p. — 
Nyíregyházára érkezik: 9 ó 24 p, 1 ó 31 p,
5 ó 22 p és 8 ó 13 p.-kor.
VII. Szerencsről Nyíregyháza felé induló vonatok. 

Szerencsről indul: 5.10, 8.47, 5.08. Ra-
kamazról 5.55, 9.35, 5.44. Görögszállásról 
6.12, 9.55, 6.11. Királytelekről 6.22, 10.04, 6.20. 
Nyíregyházára érkezik 6.35, 10.16, és 6.32 
perckor.
VIII. Csapról Nyíregyháza félé induló vonatok. 

Csapról iudul 6.06, 2.56, 6.14. Fényes
ekéről 6.51. 5.35, 7 óra. Kisvárda: 7.13, 3.51, 
7.17. Pátroha: 7.29, 4.04, 7.33. Demecser : 7.49,
4.16, 7.48, Nyirbogdány: 8.01, 4.28, 8.01. Ke
mecse: 8.11, 4.38, 8.14. Sóstó: 8.30, 4.55 8.35. 
Nyíregyházára érkezik 8.41, 5.05, és 8.47 
perckor.

IX . Mátészalkáról Nyíregyháza felé induló
vonatok.

Mátészalkáról indul 3.33, 1.10. Nyírbá
tor: 4.38, 2.57. Máriapócs: 5.01, 3.25. Kálló- 
semjón : 5.26, 3.54. Nagykálló : 5.50, 4.26. Nyár
egyházára érkezik 6.2Í2, 4.58 perckor.

X. Tiszapolgárrúl Nyíregyháza felé induló
vonatok.

Tiszapolgárról indul 3.15 1.50. Tikos * 
3.32, 2.09. Tiszadob: 3.52, 2.35, Tiszadada: 
4.14, 2.56. Rázom 4.28, 3.14. Tiszalökről indul: 
4.51, 9,28 (uj indítás), 3.26. Hajnalos: 5.04
9.16, 3.38. Kistás-földház: 5.18, 9.25 3.51. Ti
szaeszlár : 5.30, 9.32, 4.02. Bashalom: 5,42,9.38 
4.11, Görögszállás: 6.17, 9.55, 4.33. Királyte- 
lek: 6.33, 10.04, 4,50. Nyíregyházára érkezik 
6,54, 10.16, és 5 óra 13 perckor.

XI. A Debrecen — Nagykárolyi vonal. 
Nyirábrányból Debrecen felé indul 5 44

9,28, 6.27, *8.14, 10.56. *3.27, Nyirábrányból 
Nagykároly felé indul *12.58, 4.45, *7.15 
8.56, 3.34,' 5.56.

Jelmagyarázat: Az éjjeli órák „cursiv«- 
hói vannak szedve. Az indulási idők vannak 
kitéve. *= Feltételes megállást jelzi. — =  A 
vonat megállás nélkül áthalad.

H I R D E T É S E K .
Bérbeadó esetleg örökáron eladó birtok.

Szabolcsvármegyében Nyíregyháza közelében

1000 m agyar hold földbirtok
azonnal, esetleg 1905. január l-töl 10 évre

bérbe, vagy örökáron eladó.
A további felvilágosításokat megadja e lap kiadóhivatala.

Á
PIRINGER J. könyvnyomdája
elvállal bármiféle nyomtatvány gyors és jutányos ár 

-----  melletti elkészítését. -

X

A[kalrni^ vétel.
SULYO K~JÁNOS
órás és ékszerésznél kaphatók 
a legolcsóbb órák és ékszerek

Nem kell Becs sem Budapest!

Valódi system Roskopf órák 3 évi jótálás 
, mellett 5 kor., belső üveg kerettel 7 kor. 
Ébresztő órák 3 koronától feljebb.
Ütő inga órák 10 korona 5 évi jótálás mellett.

• » » 8 napos sulylyal 26 korona.
Valódi Khina ezüst gyertyatartók 8 koronától 

feljebb.
Ezüst óralánezok kővel, vagy hosszú, darabja 

4 korona.
Aranyr gyűrűk 5 koronától feljebb.
Gyermek függök 14 kar. aranyból 3 koro

nától feljebb.
Két fedelű nikkel órák 9 korona, 
a „ ezüst órák 11 korona.

Vidéki megrendeléseknél csakis 
csomagolás számittatik fel.



S Z A B O L C S '
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Van szerencsém a gazdaközönség szives tudomására hozni, hogy Szabolcs 

megyei számos üzletfelem kivánatára —  és kényelmére —  Nyíregyházán, a
= = = = = = = = = =  (Gróf Károlyi-téren) szintén létesítek ===============

mezőgazdasági gépüzletet,
hol ugyanis, egy nagyobbszabásu géprak tárt építve, jobb gyá rt
mányú mindennemű gazdasági gépeket, valamint műszaki czikkeket állandóan
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raktáron tartani fogok. — E téren, 14 év óta szakszerűen vezetett üzletem |jf* 
rj| és szolid kiszolgálásom elég garantiát nyújt arra, hogy t. üzletfeleim legjobb 
jj!j| megelégedését ezután is kiérdemeljem; annál is inkább, mert én minden faj 
sg| gazdasági gépek technikai előnyeit is, a gyakorlat utján szerzett bő tapaszta- pp 
—  lataim által tanulmányozva, a mezőgazdaság külöinböző munkálatára szolgáló |já 

----- gépezeteket — mint jól bevált speciális eszközöket — ajánhatom. = =
Tekintettel továbbá, hogy több elsőrangú gépgyáros czéggel, évek hosszú í| w 

során fennállott üzleti összeköttetéseimre, azon kellemes helyzetben vagyok, | j |b &  ̂  ̂  ̂ — O
|- hogy nagybani kötéseim által nyert olcsó beszerzési áraim révén, ügyféléimnél
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a lehető legversenyképesebb árakat és előnyös feltételeket nyújthatom. Az 4
igen tisztelt Gazdaközönség szives rendelményeit kéri:

Főüzlet: Nyíregyházán, a Gr. Károlyi-téren. 
(Vasut-utca mentén.) Fióküzlet: Mátészalkán.

Teljes tisztelettel I
Ijichtmann Vilmos, üf/

i
v^' * »' «■' rf .y ? ̂  ̂  :.v. « ftW r - •- .v«' «•^u*l**u— »  w*”Vv* Ss" n -  »\» -  - p̂-

takaríthat meg, aki szükségletét az alább jelzett cikkekben

Práger Károlynál
Zöldség-tér (Dr. Ferlicska-féle házban)

fedezi, ahova most érkeztek meg a nyári idényre a legfinomabb Tranczia 
Delin és battistok, kartonok, férfi és női ruhaszövetek, vásznak, 

Chiffonok, fehér és színes asztalterítők.

H Jó minőségű férfi-ingek, nyakkendők, női, férfi és gyermek-
K h arisnyák bámulatos olcsó árban.
K

I  Alkalmi vétel valódi Perzsa-szónveaekben.
• O  Valódi Attila- és Vcrmorel-féle permetezők. A A

A Z E R E D E T I  ||

f A T T I L A
g  SZÖLŐPERMETEZG •

egyedüli elárusitását sikerült egesz Szabolcsmegyére g*
elnyernem.

A T T I L A
(kivehető szélkazánu) sző- 
lőpermetezöket két szóróval 
egy közönséges és egy sza
badalmazott „habszóróval". 

Úgyszintén eredeti
V e r m o r e I permetezőt
is, legolcsóbb áron, eset

leg megegyezés szerint 
r é s z i  e t f i z e t é s
mellett bocsátom a vevő- 
közönség rendelkezésére, 
valamint mindennemű s a 
legjobb fajit r a f i a  h á n c s
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e s  k é k k ö v e t  legolcsóbb árban árusítom.

Tisztelettel W asserm an n  Sám uel
Nyíregyháza, Zöldségtér 2. (Saját-ház.)

\ iiléki megrendelések pontosan s azonnal cszküzöltettnek.
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Sok pénzt *

jiNagy raktár, ̂
Cérna és pamutvásznak-, 
Regenhardt-féle fehér és 
színes asztalkészletek-, 
zsebkendők-, törülközők-, 
kész női fehérneműben.

Futó és Sofa szőnyegekben, 
ágytakaró készletek-, csipke és 
szövet függönyökben.

M en y a sszo n y i k e le n 
g y é k  a leg fin om ab b  k i
v ite l ig  á llítta tn a k  össze.

Ungár Lipót,
divatáruháza Nyíregyházán.
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a # Rafia háncs és kékkő.

K é p w is e S e i  é s  b i z o m á n y i  r a k t á r :

M á j  é r s z  k y  H a  n  H ib á s  g é p g y á r o s n á l
N y í r e g y h á z á n .
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)%rHa m egkísérli a nagy közönség szükségleteit 

beszerezn i női ruhakelm ej m osóáru selyem, 
vászon, kész női fehérnem ű és stb. czikkekben

K o v á c s i  J e nő
divatáruházában N y í r e g y h á z á n
m eggyőződik arró l, hogy nagy választékban  

~ divatos és íz léses dolgokat

a legjobb minőséget olcsó árban
x/- pontos k iszo lgá lás mellett árusít a czég. v
Készpénz fizetés mellett 10 százalék árengedmény.

(M inden korona után 10 fillé r .)

Minták v idékre bérm entve küldetnek.

$ «Sí*S» *2* ?í‘ 4̂  J'i* -iv íw »i9 s:s
w’fv

AiS ̂í~9 -03 9.19Jt' -i* •'jv jL1 •&* 5 ’.jf \ !® vj-®']®/® í’í «£# ! • '• í il* iií Jíítíí i*$
* ' Jí* Ji'- ■')'* ^  Jjv Jf, j ,/jv Jj. Jjv ÍJ. JJ'v J|\. vj.

8*

#
»*
8*
8*,v2i
á ;
$247*® 
8*

»♦ 
8$

)»

8* 
•1+
)3£

■'(* JJv. ^jv JJ\» JjV. |

IOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Sa j át gyárt mán y u

sxiirattyuh
többféle kivitelben 

kaphatók :—

a

8
O

o
oo

Meghívó.
A  nyíregyházi Önkéntes Tűzoltó-Egyesület

a városháza közgyűlési term ében
a folyó évi június hó 5-én délelőtt 11 órakor évi rendes

Irsai és Társa I
vasöntő-, gép- és szivattyú © 

gyárában Q
Nyíregyházán, g

ooooüoeooooooosoooooaoooi

tart, a melyre az alapitó, pártoló és működő tagok tisztelettel meg 
hivatnak. ' b

Nyíregyházán, 1904. évi május 25.
Murányi Géza, Bencs László,

titkár. elnök.
TÁRGYSOROZAT:

1. Elnöki megnyitó jelentés.
2. A parancsnok évi jelentése.
3. A nagymóltóságu belügymínister ur rendelete a módosított 

alapszabályzat pótlása tárgyában.
4. A számvizsgáló bizottság jelentése és a zárszámadást jóvá

hagyó városi tanácsi határozat tudomásul vétele.
5. A költségvetés tárgyalása.
6. A parancsnok által a beszerzendő felszerelések és szerelékre 

vonatkozó javaslatának tárgyalása.
7. Netaláni lemondások folytán megüresedendő állások betöltése.
Esetleges indítványok.

m
Tavaszi idényre

érkezett újdonságok:
Női p aletó  7??7777Trrr?T7?777772 

előtt béléssel 14 kor.-tól feljebb. 
Női p a letó  7?rrm TrTr?rr~77777T 

selyem béléssel 18 koronától 
feljebb.

Női h avelok  zzzizzzzzTrzzsia 
szürke sötétkék szinben 20 ko
ronától feljebb.

Női C acliostro zaszzzsszazz
fekete posztóból 24K.-tói feljebb. 

Női U lster TTrrrrrn-rrrrrrrnTi; 
Himalaja kelméből selyem bé
léssel 30 koronától feljebb. 

Női rövid  d iv a t k ab át rvrvrr 
angol szövetből 12 kor.-tól félj. 

F ek ete  p osztó  g a llé r  ™ .'"
divatos fa<jon 10 kor.-tól feljebb. 

Női a n g o l g a llér  
remek kelméből 12 kor.-tól félj.

Divatos és jutányos

C O N F E C T I Ú .
Női és leány felöltök kalapok beszer- 

zésére ajánljuk

RÓZSA LAJOS níóda
eltsinerl legnagyobb női divat áruházát

N yíregyháza, Pazonyi utcza.
Píissé és Gouwré intézet, t  Külön kalap Szalon. 

Gyászkalapokból állandó rak tár.

Tavaszi idényre
érkezett újdonságok:

L eán y  paletó
angol kelméből 7 koronától 
feljebb.

L eá n y  paletó  s s s s s
jó posztóból bélelt 10 koro
nától feljebb.

D ivatos leán y  kám sás g a llér
4 koronától feljebb.

N ői d ivatos d ísz íte tt  kalap
5 koronától feljebb.

L eán y  d ivat, d ísz íte tt  ka lap
3 koronától feljebb.

N ői n ap ernyők
4 koronától feljebb.

M ig a k é sz le t  tart, se lyem  
szatén  és szö v e t b lou sok  
m esés o lcsó  árban le s z 
n ek  eladva.
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Olcsó kamatos, félévi egyenlő részletekben törlesztendő
jelzálogos kölcsönök.

A pénzpiacz jelenlegi helyzete alapján

olcsó kam at m ellett
oly jelzálogi kölcsönöket is folyósítunk, melyek 10, 15, vagy 20 év 
alatt egyenlő fé lév i részletekben  lesznek v is s za fiz e 
tendők.

Ezen kölcsönök előnye az, hogy nem záloglevelekben, hanem min
den levonás nélküli készpénzben adatnak, hogy a visszafizetés aránylag  
rövid időre szabatik és hogy a tőke és kamat egyidejű leg 
törlesztetik .

Kiválóan alkalmas a kisgazdálkodóra a ki kiadásait a mindig 
egyenlő törlesztési részletek szám bavételével pontosan megállapíthatja és 
még sem kénytelen 10, 15 vagy 20 évnél hosszabb ideig a jelzálog  
kölcsön terhét viselni.

Kiterjesztjük jelen kölcsöneinket jókarban levő bér- és lakóházakra, 
valamint építés alatt levő házakra is. Az ingatlanokon lévő ter
heket —  ha lehet bélyeg- és illetékm entességgel — convertáljuk.

Értesítéssel szívesen szolgálunk. Ez irányban való levélbeli m eg
keresésekre postafordulattal válaszolunk.

Nyíregyházi gazdasági és kereskedelmi 
hitelintézet r. t. Nyíregyházán.
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Ö császári és kir. fensége 

Ferencz Ferdináud foherczeg védnöksége alatt.

Főnyeremény

00.000
korona érték; továbbá 10000,5000, 
3000, 2000, 1600, 1000 koronás 
nyeremények, összesen 7000 nyeremény.

Egy sorsjegy árai kor.
ísszaroiiati

május hó 28-án
hatósági felügyelet alatt.

Sorsjegyek kaphatók helyben :
Czukor Ferencz tőzsdéjében, Friedmann 
Miksa Tokaji-utca 6. Ifj. Friedmann Sándor
Tokaji-utca 5. Goldstein Antal Kállói-utca, 
Jakabovits Fanny Városház-tér. Paal Fe
rencz Városház tér 16, Prekopa Dániel
Debreczeni-u. Grosz Emánuel Ponyvás

csárda
és a Központi irodában Budapesten, V. kér. 

Nádor-utcza 23.
I

Legnagyobb 
nyeremény sze
rencse esetén 
600.000 Márk

Nyereménye
kért az állam 

szavatol.Első húzás junius 16-án.
Meghívás a részvételhez, szerencse 

eseményhez.
Hamburg városa által kezeskedett nagy sorsjátékra, melybon

9 millió 385.660 Márk
biztos nyereménynyel soroltatik. A főnyeremények őzen na
gyon előnyös sorsjátéknál következők. A lehető legnagyobb 

nyeremény szerencse esetén 600,000 Mark.
4 nyerem, á 30,000 Mark.dij á 300,000 Mark.

„ , 200,000 , 4
„ , 50,000 „ 3
„ „ 45,000 „ 10
* „ 40,000 , 31
„ „ 35,000 „ 100
„ * 30,000 „ 128

nyerem. „ 100,000 „ 515
„ 60,000 , 686

* „ 50,000 , 164
n 40,000 ,

20,000
15,0.10
10,000
5.000
3.000
2.000 
1,000

300
200

r *
! 
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’ feltűnő olcsó áron árusíthatom, j

Van szerencsém  az igen tisztelt gazda és iparos 
közönség b. tudomására hozni, hogy miután sikerült egy  
nagyobb áruraktárt megvásárolnom, miáltal azon kellemes 
helyzetbe jutottam, hogy permetező, ekealkatrészeket, ásó, 
lapát, kapa. acélvilía, kasza, drótszeg, vastengely, épület- 
és butorvasalások és még sok más e szakmába vágó  
cikkeket

Ezen sorsjáték mely 7 osztályból áll 96000 sorsjegyre 46530 nyeremény- 
nyei és 8 díjjal úgy, hogy megközelítőleg a sorsjegyek felének biztosan nyer
ni© kell. Az Í-so osztályban szerencse esetén a legnagyobb nyeremény- 50.000 
mark, emelkedik a 2 ik oszt. 55000, 3.ik oszt. 60000, 4-ik oszt. 70000, 5-ik oszt. 
75000, 6-ik oszt. 80000, 7-ik oszt. 600.000 mark.

Az első osztályra, melynek húzása hivatalosan megállapitttatott, kerül: 
Egy egész eredeti sorsjegy 6 márka, vagy 7 kor. — 611.
Egy fél „ „ 3 „ „ 3 „ 60 „
Egy negyed „ „ l-5» „ ,  1 ,  75 ,

A beüzetés a következő osztályokra u. m. A hivatalos nyeremény táb
lázatot melyen az állami ezimer látható, kívánatra ingyen és bérmentve meg
küldöm.

Minden résztvevő a megtartott húzás után azonnal felszólítás nélkül a 
nyeremény jegyzéket kapja.

A nyeremények kiűzetése közvetlen általam, a feleknek gyorsan, titoktar
tás mellet eszküziiltettetik.

Kendeléseket kérek postautalványon, de utánvét melleit is történhetik
Forduljanak tehát rendeléseikkel a közeledi* húzás miatt azonnal, 

legkésőbb f. é. junius hó 16-ig bizalommal

Sámuel Heckscher sem*.
B a n k ü z le th e z  Hamburgban.
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A magas Ministerium által minden gőzgép tulajdonos
nak első segély  nyujtbatása céljából kötelezővé tette a

mentő-szekrény
beszerzését. Ezen 73595/93 ministeri rendeletnek teljesen 
megfelelő m entő-szekrényeket raktáron tartom és

jó v a l o lcsóbban  árusítom , m in t 
a fővárosi k eresk ed ő k .

Ajánlok továbbá gépolaj, gépszij és székérkenőcsöt 
miből nagy raktárt tartok és legolcsóbb áron árusítom. 

A n. ó. közönség nagybecsű pártfogását, kérve

Kiváló tisztelettel

F L E I N E R  L A J O S
vaskereskedö

a KORONA épületben. f

-.J
NYOMATOTT PIRINGER J. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN NYÍREGYHÁZÁN.
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